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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 11:15 horas (onze horas e quinze minutos) do dia 10 (dez) de agosto do ano 

de 2022 (dois mil e vinte e dois) compareceram à sessão extraordinária da 
Câmara Municipal os vereadores Antônio Bezerra Primo, Antônio Waltene F. 
De Alcântara, Cícero Porfírio da Silva, Edson Ferreira Lima, Flávio Jorge 

de Lima, Francisco Lourenço de Andrade, João Ferreira de Alencar, José 
Anchieta Rodrigues, Manoel Domingos da Silva, Raul Franklin Carvalho 
de Souza e Sauviano Fernandes de Alcântara. Havendo número legal, o 

presidente declarou aberta a sessão extraordinária exclusiva para deliberar 
sobre o Projeto de Lei 011/2022, do Poder Executivo. Ele informou que o 
projeto passou pela Comissão Permanente e pediu pela leitura do parecer 

sobre ele. O relator da comissão, vereador Raul da Serra, fez a leitura do 
Parecer n° 029/2022, sobre o mérito do Projeto de Lei 011/2022, do Poder 
Executivo, que concede reajuste nos vencimentos dos Agentes Comunitários 

de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias do município de Farias Brito. 
O parecer favorável à aprovação do projeto foi colocado em discussão. O 
vereador Professor Waltene ressaltou que o projeto valoriza essas duas 

classes de trabalhadores importantes e disse esperar que em breve sejam 
aprovados projetos que beneficiem os profissionais da enfermagem e os 
agentes de trânsito. O vereador Julinho da Saúde se disse feliz por estar 

aprovando projeto tão importante, além de manifestar apoio a outros projetos 
que beneficiem os trabalhadores. O vereador Deir da Catingueira parabenizou 
os vereadores pelo trabalho desenvolvido. Ele falou que as classes 

beneficiadas são merecedoras do projeto. O vereador Chicão da Canabrava 
agradeceu a Comissão Permanente, o presidente da Câmara e todos os 
vereadores pelo projeto. O vereador Sauviano se disse honrado por estar 

votando, na sua primeira sessão, um projeto tão importante. Falou que o 
projeto poderia ter sido mandado pelo prefeito assim que o projeto nacional ao 
qual se baseia foi aprovado no Congresso. O vereador Edson Ferreira declarou 

apoio à iniciativa e se colocou como aliado das causas das categorias 
beneficiadas pelo projeto. Destacou a organização e a luta da associação dos 
agentes. Falou que o direito dos agentes seria retroativo a março, com a 

aprovação no Congresso, não a maio como versa o projeto. Pediu para a 
gestão apresentar o mais breve possível projeto para aprovar o piso das 
categorias da enfermagem, além de projeto para reajuste dos agentes do 
DEMUTRAM. Ele informou para os ACS que são funcionários do Estado, que 
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acompanhará na Assembleia Legislativa a votação do projeto de lei que institui 
o piso para os agentes no estado. Agradeceu aos agentes pelos trabalhos 
prestados e lhes desejou um bom trabalho. Em seguida, o parecer foi colocado 

em votação e foi aprovado por todos. O presidente, após consulta ao plenário, 
passou a palavra para representante dos agentes. A presidente do Sindicato 
dos ACS, Vanusa, usou a tribuna. Ela, que saudou a todos, agradeceu à 

Câmara pelo apoio ao longo do tempo. Falou que a classe de agente de saúde 
teve as grandes conquistas durante a atual gestão. Falou que está feliz pela 
conquista do vereador Sauviano, de Cariutaba. Ela disse que os agentes de 

saúde são aliados de todos os colegas da enfermagem, explicando que havia 
um receio de haver um veto caso incluísse outra classe no projeto. Falou que o 
projeto do Congresso Nacional foi aprovado desde maio, não de março, e está 

indo para todas as câmaras do país, com retroativo a partir dessa data. Ela 
trouxe informação de que a votação referente ao projeto na Assembleia do 
Estado do Ceará aconteceria no dia de hoje e por esse motivo pediu que o 

projeto referente a Farias Brito também fosse votado, não apenas lido, também 
hoje. Encerrou agradecendo a cada vereador e se colocando à disposição. O 
presidente colocou a Câmara à disposição das classes trabalhadoras e 

lembrou que a agilidade da aprovação do projeto teve participação da gestão 
municipal e da Câmara, incluindo a deliberação da Comissão Permanente. 
Parabenizou a todos e, não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a 

sessão. Eu, José Anchieta Rodrigues, lavrei a presente ata que será assinada 
pelos vereadores. Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de 
Farias Brito, Ceará, 10 de agosto de 2022.  


